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Bokföring av arbetsgivaravgifter i Flex Lön 
Detta dokument beskriver hur fördelningen av arbetsgivaravgifter görs i bokföringen samt vad man 
ska tänka på när man stämmer av bokföringen mot arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI).  

Olika beräkningsprinciper 

När arbetsgivaravgiften beräknas i AGI summeras först bruttolön och förmåner som är underlag per 
anställd. Därefter kapas ören innan arbetsgivaravgiften beräknas.  

I bokföringen fungerar det dock annorlunda. Det beror på att man vanligtvis vill bokföra kostnaden 
för arbetsgivaravgiften på en kontering som t.ex. ett kostnadsställe eller avdelning. Om en anställds 
månadslön ska fördelas lika på två olika kostnadsställen, och den anställde samma månad har haft OB 
på ett kostnadsställe, vill man alltså att arbetsgivaravgifterna ska bli högre på detta kostnadsställe för 
att spegla lönekostnaden. För att lösa detta beräknar vi arbetsgivaravgifterna på varje transaktion i 
löneberedningen för att få med rätt kontering. När vi gör beräkningen per transaktion tar vi med ören 
för att få en så korrekt fördelning som möjligt.  

Då procentberäkningen och kapning av ören görs på olika nivå kommer det bli en skillnad när man 
jämför totalerna. Det är dock viktigt att den totala kostnaden för arbetsgivaravgifter stämmer i 
bokföringen. Därför görs en justering på slutet för att kompensera för de olika beräkningsprinciperna. 
Denna justering görs på den bokföringspost för arbetsgivaravgifter som har högst belopp. Efter 
justeringen stämmer den totala arbetsgivaravgiften på bokföringskontot med den totala 
arbetsgivaravgiften i AGI.  

Lägre arbetsgivaravgift på underlag upp till 25 000 kr 

På senare tid har man, för bland annat ungdomar, infört att avgiften är lägre på underlag upp till 
25 000 kr per månad, och full avgift gäller för överskjutande del. Samma sak gäller för det s.k. växa-
stödet som också används för den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften för upp till 30 anställda under 
pandemin med Covid-19.  

Vid beräkning av arbetsgivaravgiften i AGI är detta inga större problem då beräkningen görs på 
totalen för varje anställd. I bokföringen där beräkningen görs per transaktion blir det dock mer 
problematiskt. I Flex Lön görs beräkningen med samma procentsats på den anställdes samtliga 
transaktioner, vilket innebär att det inte blir korrekt för anställda med lägre avgift för delen under 
25 000 kr. Systemet räknar då på den lägre avgiften på alla transaktioner.  

På slutet när justeringen görs i bokföringen kommer dock skillnaden i beräkningen fångas upp och 
justeras. Effekten blir då att skillnaden mellan den lägre och högre avgiften på delen över 25 000 kr 
kommer läggas ut på posten med högst belopp. Om man fördelar arbetsgivaravgifterna per t.ex. 
kostnadsställe kommer då fördelningen bli missvisande. Den totala arbetsgivaravgiften i bokföringen 
kommer dock att stämma med den verkliga kostnaden i AGI.  
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